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Temat: Zmiana w ogólnej liczbie głosów na WZA  

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu 

akcji 

  

Treść raportu:  

Wikana S.A. poniżej przekazuje treść zawiadomienia otrzymanego od AgioFunds 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-057), Pl. 

Dąbrowskiego 1:  

 

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r., o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539,  

z późn. zm.), („Ustawa”), AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą  

w Warszawie (00-057), Plac Dąbrowskiego 1 („TFI”), działając w imieniu AGIO RB Funduszu 

Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) zawiadamia, że w wyniku sprzedaży akcji spółki 

WIKANA S.A. z siedzibą w miejscowości Lublin („Spółka”), w dniu 31 lipca 2014 r., liczba akcji 

posiadanych przez Fundusz zmniejszyła się poniżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów 

Spółki.  

 

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 

Spółki była sprzedaż akcji tej Spółki w dniu 31 lipca 2014 r.  

 

Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu Funduszu dawały łącznie 30 510 666,00 

głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 18,1973% ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej Spółki.  

 

Według stanu na dzień sporządzania niniejszego zawiadomienia Fundusz posiada 

13 220 505,00 szt. akcji Spółki, co stanowi 7,8850% kapitału zakładowego tej Spółki. 

 

Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia akcje będące w posiadaniu 

Funduszu dają 13 220 505,00 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co 

stanowi 7,8850% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej Spółki.  

 

Towarzystwo, jako podmiot zarządzający funduszami inwestycyjnymi, nie wyklucza 

zwiększania jak i zmniejszania stanu zaangażowania w Spółkę w ramach AGIO RB Funduszu 

Inwestycyjnego Zamkniętego, jak i innych zarządzanych przez siebie funduszy 

inwestycyjnych.” 
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